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O Escolhas em 2020:

publicações

edições do Boletim

webinars

podcasts

Uma edição especial da Revista 
Interesse Nacional

Uma ação no Tribunal de Contas 
da União (TCU)

Elaboração do Anteprojeto de Lei 
que aprimora o marco regulatório 
das Concessões Florestais
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Em um ano caótico e confuso como o de 2020, o 
Instituto Escolhas continuou trabalhando firme 
em seu propósito de qualificar o debate sobre 
sustentabilidade por meio da tradução numérica 
dos impactos econômicos, sociais e ambientais das 
decisões públicas e privadas.

Seguimos produzindo estudos, análises e relatórios 
em diferentes áreas, tais como Agricultura e 
Florestas, Bioeconomia, Cidades, Energia, Mineração, 
com o objetivo de amparar novas leituras e 
argumentos que permitam a construção de soluções 
para viabilizar o desenvolvimento sustentável.

Veja a seguir um resumo do que realizamos.
Um abraço virtual.

Equipe Escolhas
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A mudança do uso da 
terra (que tem como 
grande característica 
o desmatamento e a 
degradação do solo) e 
a agropecuária são os 
principais vetores de 
emissões de gases de 
efeito estufa no Brasil, 
correspondendo, juntas, 
a 72% das emissões 
brasileiras.  Em 2020, 
o Escolhas produziu 
estudos que quantificam 
os impactos ambientais do 
uso da terra pela cadeia da 
carne bovina e analisam 
o montante de subsídios 
públicos concedidos ao 

setor da pecuária. Isso permitiu a elaboração 
de propostas para os debates sobre a 
reforma tributária, a fim de estimular práticas 
sustentáveis por parte da agricultura brasileira. 
Veja a seguir:

O estudo traz os impactos invisíveis da cadeia da 

carne bovina para a sociedade brasileira. São eles:

Econômicos – A cadeia da carne bovina recebeu em 

subsídios R$ 123 bilhões entre 2008 e 2017

(R$ 12,3 bilhões por ano), equivalentes a 79% do que foi 

arrecadado em impostos pelo setor no período.

Ambientais – As emissões de carbono da cadeia da carne 

bovina na Amazônia Legal (143 kgCO2e por kg de carne) 

são quase o dobro do que no restante do Brasil

(78 kgCO2e); na região do Matopiba (que abrange 

TO, MA, PI e BA) são ainda maiores (183 kgCO2e), em 

consequência do desmatamento. 

Os resultados do estudo foram divulgados durante evento 

em parceria com a Folha de S.Paulo. A abertura ficou 

a cargo de Suzana Singer (Folha) e Jaqueline Ferreira 

(Instituto Escolhas), com apresentação de resultados 

realizada pelo economista Petterson Molina Vale e pelo 

biólogo Roberto Strumpf, além de debate com Bernard 

Appy e a senadora Kátia Abreu, mediado por Sergio Leitão 

(diretor executivo do Escolhas).
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Instituto Escolhas 1

Policy Brief

Propostas de mudanças
na cobrança do Imposto
sobre a Propriedade
Territorial Rural 

fevereiro de 2020Nº 3

1

INSTITUTO ESCOLHAS

1

Diplomacia alimentar
Qual o apetite do 
Brasil no cenário 
mundial?

DO PASTO
AO PRATO: 
SUBSÍDIOS E
PEGADA AMBIENTAL
DA CARNE BOVINA

Documento apresenta 

medidas que podem 

elevar a arrecadação do 

R$ 1,5 bilhão registrado 

em 2018 para R$ 16,8 

bilhões/ano. Uma 

mudança apenas na 

tabela de cobrança do 

Imposto Territorial Rural 

(ITR) – com a utilização 

do valor de mercado da 

terra e a adoção de uma 

nova Tabela de Lotação da 

Pecuária – pode aumentar 

a arrecadação para

R$ 14,3 bilhões/ano.

O estudo analisa o funcionamento e as tendências da 

regulação da produção e do comércio internacional 

de alimentos, o posicionamento do Brasil nesse 

cenário e a influência dos agentes privados do setor 

agropecuário nesse posicionamento. 

O seminário de lançamento teve apresentação dos 

pesquisadores Leane Cornet Naidin, Pedro da Motta Veiga 

e Sandra Polónia Rios (Cindes). O debate contou com a 

participação de Rubens Barbosa, embaixador e presidente 

do Instituto de Relações Internacionais e Comércio 

Exterior (Irice); Marcos Jank, professor e pesquisador 

de agronegócio global no Insper, e Sergio Leitão, diretor 

executivo do Instituto Escolhas. A mediação foi de Paula 

Miraglia, antropóloga e diretora geral do Nexo. Além 

dos resultados do estudo, o evento abordou as 

tendências internacionais do comércio de alimentos 

no novo cenário imposto pela pandemia da Covid-19. 

jan fev abr jun
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em qualquer parte do Brasil, comparem quanto o 

seu município arrecadou com o imposto e quanto 

poderia receber se a cobrança fosse atualizada, como 

manda a lei. 

 

O lançamento ocorreu no evento online “Como o 

Imposto Territorial Rural pode ajudar os municípios 

a melhorarem suas finanças em tempos de crise?”. 

Participaram Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania 

Fiscal (CCiF); Enio Freitas de Sene, secretário municipal 

da Fazenda de Rio Verde (GO); Eudes Sippel, consultor 

da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), e 

Sizenando Ferreira de Oliveira, supervisor nacional 

da equipe especializada em ITR da Receita Federal. A 

mediação foi de Jaqueline Ferreira, gerente de Projetos e 

Produtos do Escolhas. 

Clique nas imagens para acessar

https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/02/Propostas-de-mudancas-na-cobranca-do-Imposto-sobre-Propriedade-Territorial-Rural.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/04/Diplomacia-Alimentar_Qual-o-apetite-do-Brasil-no-cen%C3%A1rio-mundial_Sumario-Executivo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oIEojRNXM_w
https://www.youtube.com/watch?v=ZCxxBEPlWaU
https://www.youtube.com/watch?v=Rja7pSHUrTI
https://quantoeitr.escolhas.org/
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/07/Do-pasto-ao-prato-subsidios-e-pegada-ambiental-da-cadeia-da-carne-SUM%C3%81RIO-EXECUTIVO2.pdf
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uma reforma tributária sustentável no âmbito da 

Rede de Advocacy Colaborativa (RAC). O grupo de 

trabalho integrado pelo Escolhas produziu um documento 

com nove propostas, entregues aos deputados federais que 

coordenam as frentes parlamentares relacionadas ao tema. 

O objetivo do conjunto de propostas é simplificar 

regras, reduzir a carga fiscal e eliminar subsídios 

perversos e, ao mesmo tempo, favorecer o 

desenvolvimento de uma economia verde que coloque 

o país na vanguarda do paradigma de desenvolvimento 

do século 21. O documento conclui que uma reforma 

tributária sustentável é possível e sugere a redução 

gradativa do que se paga de impostos, o que contribuiria 

para uma sociedade mais justa. 

Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Escolhas 

apresentou uma denúncia ao Tribunal de Contas 

da União (TCU) contra a falta de atualização dos valores 

da cobrança do ITR, cuja tabela é a mesma há mais 

de quarenta anos. A ação teve assessoria jurídica dos 

advogados Eduardo Fleury e Rodrigo Lázaro, do escritório 

FCR Law – Fleury, Coimbra & Rhomberg Advogados. 

Neste momento de pandemia, o adicional arrecadado 

seria suficiente para pagar um mês de auxílio 

emergencial no valor de R$ 300 para 47 milhões de 

brasileiros. 

Ouça os podcasts relacionados: 

#9 – Por que o ITR é chamado de “imposto dos dez reais”? 

#10 – Afinal, #QuantoÉ?ITR: plataforma ajuda municípios a ampliar arrecadação do imposto rural 

#12 – Qual o papel da Reforma Tributária para o desenvolvimento sustentável

# 8 – Cenário de criminalidade ambiental e fundiária organizada na Amazônia 
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https://www.escolhas.org/escolhas-e-mais-11-organizacoes-entregam-propostas-para-uma-reforma-tributaria-sustentavel
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/10/Den%C3%BAncia-Escolhas_a%C3%A7%C3%A3onoTCU-Receita-Federal.out2020.pdf
https://open.spotify.com/show/72tB2e7wjv98wfq2CKrTYi
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Desde 2019, o Escolhas tem 
investido na proposta de uma 
agenda para destravar os setores 
e modelos de negócio que geram 
renda com a manutenção da floresta 
em pé, a chamada bioeconomia. Em 
2020, o Instituto se concentrou em 
identificar os principais entraves 
regulatórios que dificultam o 
desenvolvimento de atividades 
econômicas sustentáveis. Entre eles 
estão marcos legais e problemas 
de infraestrutura, como a pouca 
disponibilidade de energia na região. 

Nessa linha, o Escolhas analisou 
em 2020 a Lei de Gestão de 
Florestas Públicas (LGFP), que 
institui as concessões florestais, 

e a chamada Lei da Biodiversidade, que 
regulamenta o acesso a recursos genéticos 
e ao conhecimento tradicional associado. 
Além disso, estudou o potencial das energias 
renováveis, como o biogás, importante 
especialmente para o desenvolvimento 
econômico em áreas isoladas. Veja a seguir 
alguns dos resultados.

Documento entregue 

pelo Instituto Escolhas 

e pelo Irice ao vice-

presidente Hamilton 

Mourão traz propostas 

para destravar a 

bioeconomia da 

Amazônia, divididas 

em três grandes áreas: 

financiamento e estrutura, 

desenvolvimento 

de produtos e de 

mercados e proteção 

da biodiversidade. A 

implementação das 

ações listadas oferece 

possibilidades para que 

a região amazônica gere 

emprego, renda e, ao 

mesmo tempo, inclusão 

social e proteção e 

preservação do meio 

ambiente. 

Realizado pelo Escolhas em parceria com o Irice, o 

webinar debateu os principais desafios do pós-

pandemia para alavancar a bioeconomia no Brasil. 

Participaram do evento Camila Pimenta, diretora executiva 

da Conexsus – Instituto Conexões Sustentáveis; Cleber 

Soares, diretor de Inovação do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento; José Eduardo Camargo, 

presidente da Associação Brasileira de Nozes e Castanhas 

(ABNC); Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo 

e presidente da Ibá; Tatiana Schor, secretária executiva de 

Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do Amazonas, e 

Yana Dumaresq, do Ministério da Economia. A abertura foi 

do embaixador Rubens Barbosa, presidente do Irice, e a 

mediação, de Sergio Leitão. 

Publicação mostra 

que o biogás pode 

transformar a 

questão energética na 

Amazônia, beneficiando 

negócios e quem vive 

em áreas isoladas. Por 

ser produzido a partir 

de matéria orgânica, 

considerada como lixo, 

o biogás é uma solução 

para impulsionar a 

bioeconomia da floresta 

em pé e, ao mesmo 

tempo, contribuir para 

a destinação correta de 

resíduos urbanos. 

O estudo buscou analisar o marco legal das 

concessões e identificar por que a implementação 

das concessões florestais ficou aquém do potencial 

imaginado quando a LGFP foi aprovada em 2006. As 

propostas apresentadas para impulsionar as concessões 

florestais concentraram-se em duas frentes: governança e 

viabilidade econômica. 

As propostas do Escolhas foram discutidas no 

âmbito da Coalizão Brasil Clima, Florestas e 

Agricultura e subsidiaram a elaboração do PL nº 

5.518/20 (cujo objetivo é “conferir maior atratividade 

econômica ao modelo de negócio das concessões 

florestais”). Apresentado em outubro de 2020 por um 

grupo de parlamentares de diversos partidos capitaneados 

pelo deputado Rodrigo Agostinho, o PL está agora 

tramitando na Câmara dos Deputados. 

O estudo mostra que 

a energia do biogás 

pode atender 429 mil 

pessoas nos estados 

de AM, AP, RO e RR, 

mas que hoje 80% 

desse potencial é 

desperdiçado. Só 

no Amapá, o biogás 

poderia abastecer 

11.800 residências ou 

50 mil pessoas (mesma 

população de Laranjal 

do Jari, terceiro maior 

município do estado). 

A apresentação do 

estudo foi realizada 

em seminário virtual, 

com participação 

de Andrea Faria, 

coordenadora nacional 

de Energias Renováveis 

do Sebrae; Bruno Neves, 

representante da Unido/

ONU e especialista do 

Projeto GEF Biogás 

Brasil, e Luciano Oliveira, 

consultor técnico da 

Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE). A 

apresentação foi de 

Daiana Martinez, uma 

das pesquisadoras do 

estudo e coordenadora 

de Transferência de 

Conhecimento do 

CIBiogás, e a moderação, 

da gerente de Projetos 

e Produtos do Escolhas 

Larissa Rodrigues. 
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• A região Norte (maior área da Amazônia Legal) registrou PIB de R$ 367 
bilhões, representando 5,6% do PIB brasileiro - dados de 2017, último 
disponível. Serviços representam 63%, indústria 26% e agropecuária 
10,5%.

• População de 18 milhões de habitantes – taxa de desocupação de 11,9%

• Rendimento médio domiciliar per capita R$ 886,00 (para comparação, 
dado do Brasil é R$ 1337,00)

• Índice de GINI (desigualdade): 0,547 (para comparação, o dado do Brasil 
é 0,567 – quanto mais próximo a 1 maior é a desigualdade)

• O IDH da região norte é 0,683 (para comparação, dado IDH do Brasil 
0,759). 

• Índice de coleta de esgoto: 11,9% da população (consolidado Brasil de 
54%).

Panorama Socioeconômico

1

Agenda para o
destravamento
da bioeconomia

 

Destravando a agenda
da Bioeconomia:
soluções para impulsionar as 
concessões florestais no Brasil

Do lixo ao luxo:
biogás na agenda
da Bioeconomia
da Amazônia
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No início de 2021, o Escolhas lançou um mapeamento dos entraves existentes 

na Lei da Biodiversidade (nº 13.123/2015), buscando soluções para mitigar a 

insegurança jurídica, destravar investimentos e aumentar a participação de comunitários 

no sistema de acesso e a repartição de benefícios relacionados ao uso do patrimônio 

genético brasileiro e dos conhecimentos tradicionais a ele associados.

Acesse no site.

Ouça o podcast relacionado: 

#17 – Os desafios para impulsionar as concessões 

florestais no Brasil

https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/07/BIOECONOMIA_2-1.pdf
https://bit.ly/SumárioExecutivoConcessõesFlorestais
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/08/Do-lixo-ao-luxo-biog%C3%A1s-na-agenda-da-Bioeconomia-da-Amaz%C3%B4nia.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/12/Biog%C3%A1s-na-Amaz%C3%B4nia-energia-para-mover-a-bieconomia.pdf
https://www.escolhas.org/integracao-e-o-dialogo-dos-negocios-comunitarios-e-sustentaveis-e-do-o-setor-privado-com-o-setor-publico-sao-as-chaves-para-alavancar-bioeconomia-na-opiniao-de-especialistas-no-webinar-do-escolhas
https://www.youtube.com/watch?v=A174KxOOPc0
https://open.spotify.com/show/72tB2e7wjv98wfq2CKrTYi
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2267073
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/Destravando-a-agenda-da-Bioeconomia-recursos-gen%C3%A9ticos-e-conhecimento-tradicional-no-Brasil-Sum%C3%A1rio-Executivo-.pdf
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A fim de contribuir com 
soluções para os desafios 
de quem vive nas grandes 
cidades, o Escolhas tem 
realizado estudos, análises e 
articulação com atores-chave 
para aprimorar políticas de 
moradia e tornar os sistemas 
alimentares urbanos mais 
resilientes e sustentáveis. 
Confira o que produzimos em 
2020. 

Resultado do Grupo 

de Trabalho Minha 

Casa Minha Vida, da 

Rede de Ação pela 

Sustentabilidade (Raps), 

de que o Escolhas faz 

parte, o documento 

com base no estudo 

do Instituto sobre o 

Programa Minha Casa 

Minha Vida (2019) traz 

sugestões para ampliar 

o acesso à moradia 

e garantir qualidade 

de vida, diminuição 

das desigualdades, 

melhoria na mobilidade 

urbana e redução das 

emissões de carbono. 

O estudo faz uma análise da produção de alimentos 

em oito capitais brasileiras – Belo Horizonte, Fortaleza, 

Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador 

e São Paulo – e mostra que 12% a 24% da população 

ocupada dessas regiões metropolitanas trabalha em 

atividades econômicas diretamente relacionadas ao 

sistema alimentar. O número de estabelecimentos 

agrícolas nessas cidades também é grande: de 5 mil 

(metrópole de São Paulo) a 28 mil (região de Fortaleza). 

Lançado como prévia às eleições municipais, o estudo 

apresenta números que refletem a importância de os 

prefeitos e vereadores eleitos darem atenção ao tema, 

promovendo medidas de fortalecimento da produção 

local de alimentos que possam ser incorporadas às ações 

de governo. Entre os benefícios estão a garantia de 

oferta de alimentos frescos e a geração de emprego 

e de renda para a população urbana, o que é muito 

importante em tempos de crise econômica decorrente da 

Covid-19.  

Resultados inéditos 

e surpreendentes 

mostram que a região 

metropolitana de 

São Paulo pode ser 

autossuficiente 

na produção de 

verduras e legumes, 

com capacidade de 

alimentar cerca de 20 

milhões de pessoas por 

ano (praticamente toda a 

população da metrópole), 

além de criar 180 mil 

novos postos de trabalho. 

O estudo foi realizado em 

parceria com o Instituto 

Urbem e inclui uma 

plataforma digital com 

seus resultados, lançada 

no início de 2021. 

O estudo foi lançado durante seminário em parceria 

com o jornal Folha de S.Paulo que teve apresentação 

de Marcela Ferreira (Urbem) e debate com Fernando de 

Mello Franco, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano do 

Município de São Paulo, Gustavo Chianca, representante 

adjunto da FAO no Brasil, Jaqueline Ferreira (Escolhas) e 

Zilma Borges, professora da Fundação Getúlio Vargas. A 

mediação foi do jornalista Bruno Blecher. 
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Instituto Escolhas 1

POLICY BRIEF

Desafios e propostas
para uma nova política
de moradia

RAPS - Instituto Escolhas

Grupo de Trabalho Minha Casa Minha Vida

Janeiro de 2020Nº 2

1

Alf Ribeiro - Vista aérea do canteiro de obras de casas padronizadas do Programa Minha Casa Minha Vida, na cidade de Pompeia, do Estado de São Paulo, Brasil.

Instituto Escolhas 1

POLICY BRIEF

A produção de
alimentos nas
metrópoles brasileiras

Por Jaqueline Ferreira, Fernando de Mello Franco,
Marcela Ferreira, Vitória Leão e Sergio Leitão

Por que candidatos e candidatas às eleições
municipais deveriam se preocupar com isso?

Outubro de 2020Nº 4

1
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Ouça o podcast relacionado: 

#1 – Quanto custa morar longe em meio à pandemia do 

coronavírus? 

#11 – Hortas urbanas transformando a vida das pessoas 

em São Paulo

#2 – Quando a pandemia e a economia se encontram – 

Entrevista com o economista Rudi Rocha 

Clique nas imagens para acessar

https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/01/Desafios_e_propostas_para_uma_nova_pol%C3%ADtica_de_moradia-POLICY-BRIEF.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/10/PB_04_A-producao_de_alimentos_nas_metropoles_brasileiras_out2020.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2021/01/Sum%C3%A1rio-Executivo-Mais-perto-do-que-se-imagina-a-produ%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos-na-metr%C3%B3pole-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mr-khyVxp0s
https://open.spotify.com/show/72tB2e7wjv98wfq2CKrTYi
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Em 2020, o Escolhas 
buscou contribuir para o 
debate energético nacional 
concentrando-se em analisar 
alternativas energéticas 
(com a apresentação dos 
custos sociais, ambientais e 
econômicos do uso de fontes 
como gás e energia nuclear 
em nossa matriz elétrica) 
e em demonstrar como 
a melhoria da eficiência 
energética dos aparelhos 
de ar-condicionado pode 

render bilhões em economia na conta de luz 
para a população. Além disso, se empenhou na 
construção de uma matriz de riscos ambientais 
para que o setor financeiro possa incorporar a 
questão ambiental e climática na análise dos 
investimentos em projetos de infraestrutura, 
especialmente os de energia. Veja a seguir.

Propõe uma reflexão 

sobre os altos 

investimentos ainda 

necessários para 

terminar a construção 

da Usina Nuclear 

Angra 3 e sobre os 

riscos associados à 

fonte nuclear, que tem 

alternativas mais baratas 

e de menor risco no país, 

como as usinas eólicas e 

solares e a biomassa. 

Mostra que a expansão 

da participação de 

termelétricas movidas 

a gás natural na matriz 

elétrica brasileira 

envolve diversas 

incertezas e fatores de 

risco, como o alto custo 

dos investimentos exigidos 

para a exploração do 

gás, o que pode tornar o 

investimento caro demais 

e não rentável para o país. 

Além disso, destaca o 

aumento das emissões de 

gases de efeito estufa pelo 

setor, em comparação a 

opções limpas como as 

energias eólica e solar.

A análise mostra que 

aparelhos de ar-

condicionado mais 

eficientes podem 

economizar 87,9 TWh 

de energia até 2035 e 

evitar gastos de

R$ 68,5 bilhões 

na conta de luz da 

população. O resultado, 

que poderia ser alcançado 

com o alinhamento 

adequado das políticas 

industrial e de eficiência 

energética no país, 

significaria, ainda, diminuir 

as emissões nacionais de 

gases de efeito estufa e 

trazer economia para os 

consumidores.

O seminário online do Escolhas apresentou uma 

proposta de regulação endereçada ao Banco 

Central para que o meio ambiente e o clima sejam 

incorporados nas análises de financiamento de 

instituições financeiras. O evento, realizado em 

parceria com o escritório Veirano Advogados, teve 

apresentação de Ana Luci Grizzi, advogada e sócia do 

Veirano, e participação de Juliana Maioral, advogada do 

Itaú Unibanco, Maria Eugenia Sosa Taborda, coordenadora 

regional da UNEP FI (Iniciativa Financeira do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente) para América 

Latina e Caribe, e Roberto Dumas Damas, ex-head de risco 

socioambiental do Banco Itaú BBA e atual CEO da Dumas 

Financial Consulting. A mediação foi de Sergio Leitão. 
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Textos para Discussão
Abril | 2020
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Energia elétrica
do futuro: 
qual o lugar do gás
na Terra do Sol e
do Vento?
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Textos para Discussão
Abril | 2020
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Textos para Discussão
Novembro | 2020

0
5

Há algo
de novo
no ar: Os desafios da climatização 

no pós-pandemia

A economia está no ar:
o que o Brasil ganha com
ar-condicionado mais eficiente?

mai jun out nov
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asEm tempos de 

Covid-19 e outras 

possíveis pandemias, 

representantes de 

diversos setores discutem 

os desafios de ter um 

ar-condicionado em 

casa, com análises 

de alternativas para a 

saúde, o meio ambiente 

e o bolso do brasileiro.

No início de 2021, o Escolhas lançou uma matriz de riscos 

ambientais para projetos de geração de energia elétrica, 

com a consolidação de proposta de resolução ao Banco 

Central para que o setor financeiro adote a ferramenta 

na análise de seus financiamentos de projetos de 

infraestrutura, em especial de geração de energia.

Ouça o podcast relacionado: 

#13 – Qual a responsabilidade socioambiental das 

instituições financeiras? 

#16 – ESG no setor financeiro: qual a distância entre o 

discurso e a prática?

#5 – Mais de 6 milhões de empregos verdes no Brasil. 

Apenas 6% dos postos de trabalho no país.

https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/05/TD_01_NUCLEAR_ANGRA_3_VALE-QUANTO-CUSTA_ABRIL2020.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/05/TD_02_Energia-eletrica-do-futuro_Qual-o-lugar-do-gas-na-Terra-do-Sol-e-do-Vento.2020.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/11/TD_05-H%C3%A1-algo-novo-no-ar-os-desafios-da-climatiza%C3%A7%C3%A3o-no-p%C3%B3s-pandemia.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/11/Sum%C3%A1rio-Executivo-a-economia-est%C3%A1-no-ar-o-que-o-Brasil-ganha-com-ar-condicionado-mais-eficiente-Agosto-2020.pdf
https://www.escolhas.org/documento-que-preve-incorporacao-e-gestao-de-risco-socioambiental-pelo-setor-financeiro-foi-debatido-em-workshop-do-escolhas
https://open.spotify.com/show/72tB2e7wjv98wfq2CKrTYi


Relatório de Atividades 2020

Os impactos da exploração 
do ouro sobre terras 
indígenas e unidades de 
conservação na Amazônia 
foram um dos temas 
abordados pelo Escolhas 
em 2020. Como reflexo 
da busca dos investidores 
por aplicações seguras em 
razão da crise econômica 
provocada pela pandemia 
da Covid-19, ocorreu uma 
disparada dos preços 
do metal nos mercados 
internacionais. Assim, as 
exportações brasileiras de 
ouro em 2020 cresceram 

30%, totalizando US$ 4,9 bilhões, com a 
remessa de 111 toneladas para o exterior. Esse 
novo boom do metal tem como epicentro a 
Amazônia, como consequência do movimento 
de regularização de garimpos, da liberação de 
mineração em Terras Indígenas e da diminuição 
da fiscalização ambiental. Veja a seguir análises 
do Escolhas nessa área. 

O documento analisa 

os números da 

expansão do garimpo 

na Amazônia, a 

extração ilegal e os 

impactos ambientais da 

atividade. Não há dados 

precisos sobre a produção 

garimpeira, porque apenas 

parte dela entra nos 

registros oficiais. Mesmo 

assim, nos primeiros 

quatro meses de 2020 o 

valor das exportações de 

ouro cresceu 14,9% em 

relação ao mesmo período 

de 2019, um aumento 

puxado pela alta dos 

preços do metal. 

O lançamento do Texto de Discussão ocorreu 

durante o webinar “Expansão do garimpo na 

Amazônia em tempos de pandemia”, realizado pelo 

Escolhas em parceria com a Agência Rubrica. Entre os 

participantes estavam Ana Carolina Haliuc Bragança, 

procuradora da República no estado do Amazonas e 

coordenadora da Força Tarefa Amazônia do Ministério 

Público Federal (MPF); Eloy Terena, assessor jurídico 

da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib); 

Frederico Bedran,  diretor de Geologia e Produção Mineral 

do Ministério de Minas e Energia; general José Fernando 

Iasbech, consultor em relações internacionais, mineração 

e assuntos militares, e Luiz Antônio Vessani, geólogo e 

diretor da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa 

Mineral. A mediação foi de Sergio Leitão. 

A campanha “De onde 

vem o ouro?” discute 

a origem do ouro que 

circula no mercado 

financeiro e a falta 

de mecanismos para 

sua rastreabilidade. 

Sugere que investidores 

questionem a origem do 

ouro onde estão investindo 

e só façam o aporte em 

negócios que garantam 

que o metal não provém 

de TIs e UCs e, portanto, 

não está pondo em risco a 

maior floresta tropical do 

planeta. 

Consulta pública aberta pelo Instituto Escolhas 

trouxe propostas de regulação para o Banco Central 

(Bacen) e a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) a fim de que instituições financeiras não 

comercializem ouro de origem ilegal – de Terras 

Indígenas (TIs) e Unidades de Conservação (UCs) 

na Amazônia –, estabelecendo as exigências para a 

comprovação de que a regulação está sendo cumprida, 

com a correta comercialização e a indicação de quais 

evidências devem ser apresentadas. 
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Textos para Discussão
Maio | 2020

04

A nova
corrida
do ouro na
Amazônia:

Onde
garimpeiros,
instituições

financeiras e falta
de controle se 

encontram e
avançam sobre a 

floresta

No início de 2021, o Escolhas lançou mais dois estudos 

sobre a extração de ouro e diamantes na Amazônia, 

mostrando que as atividades não geram desenvolvimento 

para a região, mas que mesmo assim já têm mais de 6 

milhões de hectares requeridos por empresas para futuras 

explorações do metal em TIs e UCs. Veja no site.

Ouça o podcast relacionado: 

#4 – Crise do coronavírus, preço do ouro e a cobiça do 

garimpo pelas Terras Indígenas

#14 – De onde vem o ouro? – Especial Papo Ninja

https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/05/TD_04_GARIMPO_A-NOVA-CORRIDA-DO-OURO-NA-AMAZONIA_maio_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=07rPGDp2gTA
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/09/de-onde-vem-o-ouro.html
https://www.escolhas.org/consulta-publica-01-2020
https://open.spotify.com/show/72tB2e7wjv98wfq2CKrTYi
http://www.escolhas.org
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A Cátedra Escolhas 
concede bolsas de estudo 
para economistas que 
desenvolvam pesquisas de 
mestrado e doutorado em 
economia e meio ambiente. 
Em 2020, foram seis novos 
economistas apoiados, 
totalizando 23 bolsistas 
desde o lançamento do 
programa de bolsas em 2016; 
também foram defendidas 
sete novas dissertações 
de mestrado e teses de 
doutorado. 

Publicamos os primeiros 
Policy Briefs da série Cátedra 
e, com isso, possibilitamos a 
apresentação dos resultados 
a tomadores de decisão 
e demais interessados 
no tema, disseminando e 
democratizando o acesso 
ao conhecimento produzido. 
Veja os destaques.C
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Teses defendidas em 2020 Policy Briefs publicados

#Mestrado 
“Desastres e saúde 

mental: evidências 

do rompimento da 

barragem de Fundão, 

em Mariana, Brasil”,

por Liz Matsunaga

#Mestrado 
“Intensificação 

tecnológica pode 

reduzir emissões em 

até 50% por litro de 

leite e aumentar renda 

das fazendas de leite 

do país”, por Gabriela 

Mota da Cruz

#Doutorado 

“Ensaios sobre 

as políticas de 

combustíveis no 

Brasil”, por Henrique dos 

Santos Maxir

#Doutorado 

“Viabilidade de 

irrigação para a 

produção de cana-de-

açúcar nos municípios 

de Araçatuba e de 

Piracicaba”, por Elis 

Braga Licks

#Mestrado 

“Mudanças climáticas 

e secas no Brasil: 

uma análise espacial 

integrada a partir 

de modelos IEGC 

e monitoramento 

climático no semiárido 

brasileiro”, por Bruno 

Pacheco Pimenta

#Doutorado 

“Três ensaios em 

macroeconomia, 

energia e meio 

ambiente”, por Yuri Cesar 

de Lima e Silva

#Mestrado 

“Empregos verdes no 

Brasil: uma análise 

via matriz insumo-

produto”, por Paulo 

Eduardo Braga Pereira 

Filho

Instituto Escolhas 1

POLICY BRIEF

Mudanças climáticas no
Brasil: efeitos sistêmicos
sob cenários de incerteza

Autor: Bruno Santos de Souza1 

Março de 2020Nº 1

1

CÁTEDRA ESCOLHAS
DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

SÉRIE ESPECIAL

Instituto Escolhas 1

POLICY BRIEF

Água virtual exportada
pelo Brasil por meio de
produtos agropecuários

Autora: Jaquelini Gisele Gelain1 

Abril de 2020Nº 2

1

CÁTEDRA ESCOLHAS
DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

SÉRIE ESPECIAL

Instituto Escolhas 1

POLICY BRIEF

Quanto custa a
imobilidade urbana
em São Paulo?

Autor: Ricardo Campante Cardoso Vale1 

Abril de 2020Nº 3

1

CÁTEDRA ESCOLHAS
DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

SÉRIE ESPECIAL

Instituto Escolhas 1

POLICY BRIEF

Veículos GNV,
meio ambiente e
mercado de combustíveis

Autor: Roberto Amaral de Castro Prado Santos1 

Abril de 2020Nº 4

1

CÁTEDRA ESCOLHAS
DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

SÉRIE ESPECIAL

Instituto Escolhas 1

POLICY BRIEF

Empregos verdes:
qual seu impacto?

Autor: Tayanne Renata Arcebispo1 

Abril de 2020Nº 5

1

CÁTEDRA ESCOLHAS
DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

SÉRIE ESPECIAL

Instituto Escolhas 1

POLICY BRIEF

Impactos econômicos e
regionais dos investimentos
em geração de energia
elétrica no Brasil

Autor: Tiago Barbosa Diniz1 

Abril de 2020Nº 6

1

CÁTEDRA ESCOLHAS
DE ECONOMIA E MEIO AMBIENTE

SÉRIE ESPECIAL

As mudanças climáticas 

projetadas para as 

regiões brasileiras 

podem provocar perdas 

econômicas totais sobre 

a economia brasileira 

equivalentes a mais de 3% 

do Produto Interno Bruto 

(PIB). Por Bruno Santos 

de Souza.

O trânsito paulistano gera 

prejuízo econômico de 

mais de R$ 7 bilhões por 

ano para a cidade (R$ 747 

para cada trabalhador). 

O paulistano enfrenta 

uma média de 1.472 

km de engarrafamento, 

com atraso em 89% das 

viagens. Por Ricardo 

Campante Vale.

As regiões Sudeste e 

Sul lideram o ranking 

de empregos verdes 

no Brasil, distribuídos 

em setores como 

reciclagem e redução de 

resíduos, agricultura e 

reflorestamento, geração 

de energia renovável, 

construção verde e 

proteção ambiental. Por 

Tayanne Arcebispo.

Uma maior inserção da 

fonte solar na matriz 

elétrica pode aumentar 

o Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil em cerca 

de R$ 17 bilhões (alta 

de até 0,45%). Só no 

Nordeste, o crescimento 

seria de 2,15%. Por Tiago 

Barbosa.

A análise do custo-

benefício das exportações 

de água virtual aponta 

que o Brasil exportou 2,5 

bilhões de metros cúbicos 

de água entre 2002 e 

2016, contida em produtos 

como açúcar, café, milho, 

soja e carne bovina. Por 

Jaqueline Gelain.

A análise mostra que as 

políticas favorecendo Gás 

Natural Veicular (GNV) 

em estados produtores 

de etanol podem não se 

mostrar ambientalmente 

efetivas e destaca 

onde deve ou não ser 

incentivado. Por Roberto 

Amaral Santos.

Clique nas imagens para acessar

https://www.escolhas.org/tragedia-de-mariana-e-os-danos-saude-mental-sao-tema-de-dissertacao-de-bolsista-da-catedra-escolhas
https://www.escolhas.org/brasil-tem-mais-de-65-milhoes-de-empregos-verdes-revela-dissertacao-de-bolsista-da-catedra-escolhas
https://www.escolhas.org/intensificacao-tecnologica-pode-reduzir-emissoes-e-aumentar-renda-das-fazendas-de-leite-do-pais-revela-bolsista-da-catedra-escolhas
https://www.escolhas.org/bolsista-da-catedra-escolhas-revela-queda-no-pib-longo-prazo-como-um-dos-impactos-das-mudancas-climaticas-na-produtividade-agricola-do-semiarido-2
https://www.escolhas.org/programa-renovabio-tem-potencial-para-reduzir-emissoes-e-alavancar-setores-agricolas-aponta-tese-de-bolsista-da-catedra-escolhas-apresentada-na-esalq
https://www.escolhas.org/doutorado-mostra-como-politicas-economicas-podem-fazer-uso-dos-instrumentos-ambientais-para-gerar-ciclos-positivos-na-economia
https://www.escolhas.org/tese-aponta-que-precificacao-da-agua-pode-aumentar-a-producao-da-cana-de-acucar-em-sao-paulo
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/04/PB_serie-bolsistas-Catedra_Bruno-Santos-Souza_Mudan%C3%A7as-Climaticas-no-Brasil_efeitos-sist%C3%AAmicos-sob-cen%C3%A1rios-de-incerteza.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/04/PB_02_Jaquelini-Gelain_Agua-virtual-exportada-pelo-Brasil-por-meio-de-produtos-agropecuarios.pdf
https://www.escolhas.org/policy-brief-catedra-escolhas-mostra-que-trabalhadores-perdem-r-7-bilhoes-com-transito-ruim-em-sao-paulo
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/04/PB_04_Roberto-Santos_Veiculos-GNV_meio-ambiente_mercado-de-combustiveis.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/04/PB_05_Tayanne-Arcebispo_Empregos-Verdes_qual-seu-impacto.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/04/PB_06_Tiago-Barbosa_Impactos-economicos-e-regionais-dos-investimentos-em-geracao-de-energia-eletrica_Brasil.pdf
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O trabalho do Instituto 
Escolhas foi reconhecido 
pela imprensa nacional 
e internacional, que tem 
dado contínuo destaque 
aos resultados de nossos 
estudos. Veja alguns deles.
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Na mídia: Mais de 
1.864 matérias, 
entre imprensa 
nacional e 
internacional.
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https://www.escolhas.org/sergio-leitao-assina-artigo-no-valor-economico-e-aponta-necessidade-de-uma-matriz-de-risco-socioambiental-em-investimentos-de-infraestrutura
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/12/Arma-antidesmatamento-concess%C3%A3o-florestal-patina-_-Brasil-_-Valor-Econ%C3%B4mico.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/10/Onda-de-calor-acende-discuss%C3%A3o-sobre-ar-condicionado-mais-econ%C3%B4mico-e-menos-poluente-Economia-Estad%C3%A3o-1.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/08/Artigo_-O-que-precisamos-dos-bancos-para-a-Amaz%C3%B4nia-Opiniao-1.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/plataforma-ajuda-aumentar-arrecadacao-do-imposto-territorial-rural
https://epbr.com.br/energia-gerada-por-angra-3-podera-ser-218-mais-cara-que-alternativa-a-gas-conclui-estudo-do-instituto-escolhas/
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/07/goldmining-having-big-impact-on-indigenous-amazon-communities
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/11/Amazon-gold-rush_-Brazil-grapples-with-illegal-mining-in-the-rainforest-_-Financial-Times.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/in-the-amazon-the-coronavirus-fuels-an-illegal-gold-rush--and-an-environmental-crisis/2020/09/03/0a4c62e6-e624-11ea-970a-64c73a1c2392_story.html
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/02/os-custos-invisiveis-do-quilo-da-carne.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Zkl7Ixa5jOc
https://www.youtube.com/watch?v=DOVU27fEZOI 
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12 edições do Boletim Escolhas, com as principais notícias do mês e um entrevistado especial

Tereza CampelloAna BastosEduardo Fleury

Nicole GobethJoaquim LevyAna Carolina
Haliuc Bragança

embaixador Rubens 
Barbosa

Mariana LuzPetterson ValeAngela Livino

Para a engenheira e especialista 

em recursos hídricos da Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE), 

o Setor Elétrico precisa se 

preparar mais para as mudanças 

climáticas.

Muitos dos incentivos fiscais 

sobre o consumo beneficiam 

mais as classes de mais alta 

renda

Financiamento é 

instrumento de controle 

ambiental

As concessões florestais 

como instrumento para 

destravar a agenda da 

Bioeconomia

"Sempre devemos pensar no 

conjunto de políticas públicas 

que permita a superação de 

fenômenos como a fome e, 

ao mesmo tempo, garanta 

e preserve nossas culturas 

alimentares"

Acordo entre Mercosul e UE 

fica mais complicado sem 

preservação da Amazônia

Para o diplomata, a política 

ambiental precisa sofrer 

correções e o Brasil tem que 

assumir o protagonismo

O garimpo ilegal de ouro está 

presente da forma transversal 

na Amazônia causando danos 

ambientais e sociais.

Certificação, políticas públicas 

e mudança de mentalidade dos 

garimpeiros são essenciais contra 

a ilegalidade, diz Ana Bragança, 

procuradora da República.

Temos que olhar para a zona 

rural de São Paulo e pensar  

políticas que protejam e 

viabilizem economicamente 

e socialmente um ambiente 

que é parte da cidade

Os mercados começam a 

reprecificar os riscos ambientais 

e a realocarem o capital

A transparência é fundamental 

para avançar a agenda ambiental 

e a intensificação da lavoura-

pecuária resultaria em mais lucro, 

solos com mais carbono orgânico 

e animais de maior valor.

Há bastante ineficiência dentro 

do sistema de subsídios da 

cadeia da carne bovina, segundo 

economista e pesquisador do 

estudo "Do pasto ao prato: 

subsídios e pegada ambietal da 

carne bovina". 

Investir na primeira infância 

é fundamental para mudar o 

planeta

 No front econômico, "a 

renda chegando a quem 

mais precisa, aos mais 

vulneráveis, é o que vai fazer 

a diferença no combate ao 

coronavírus” Rudi Rocha

Ana Luci Grizzi

https://mailchi.mp/escolhas.org/boletim-instituto-escolhas-janeiro19-1290545
https://mailchi.mp/escolhas.org/boletim-instituto-escolhas-fevereiro20-1290621
https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=45bd6f0d1d5cbd5faab3dd401&id=3651baf5b1
https://mailchi.mp/escolhas.org/boletim-instituto-escolhas-abril20-1290717?e=[UNIQID]
https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=45bd6f0d1d5cbd5faab3dd401&id=c761dc1e35
https://mailchi.mp/escolhas.org/boletim-instituto-escolhas-abril20-1290829
https://mailchi.mp/escolhas.org/boletim-instituto-escolhas-abril20-1290982?e=[UNIQID]
https://us13.campaign-archive.com/?e=&u=45bd6f0d1d5cbd5faab3dd401&id=816d423bc2
https://us13.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=45bd6f0d1d5cbd5faab3dd401&id=3505b57314
https://mailchi.mp/escolhas.org/httpsus13campaign-archivecome_test_email_u45bd6f0d1d5cbd5faab3dd401id3505b57314-1291082
https://mailchi.mp/escolhas.org/httpsus13campaign-archivecome_test_email_u45bd6f0d1d5cbd5faab3dd401id3505b57314-1291282
https://mailchi.mp/bf174e866688/httpsus13campaign-archivecome_test_email_u45bd6f0d1d5cbd5faab3dd401id3505b57314-1291350?e=ea9cd8553c


Amazônia: a Nova Fronteira da Bioeconomia
Hamilton Mourão

Caminhos para o Brasil no Pós-Pandemia
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Bioeconomia e a Bolsa de Mercadorias da Amazônia
Natália Ferreira de Freitas

Tatiana Schor

Universidade na Amazônia e o Conhecimento  
Para Uma Economia da Floresta

Maria Olívia de Albuquerque Ribeiro Simão

Por Uma Bioeconomia Inclusiva e  
Que Mantenha de Pé a Floresta

Carina Pimenta
Andrea Azevedo

Bioeconomia e a Relação com a Indústria 4.0:  
Grande Potencial

Alexis Fonteyne 

Como Destravar a Bioeconomia na Amazônia
Gabriel Kohlmann
Jaqueline Ferreira

A Bioeconomia e a Amazônia
Rubens Barbosa
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A edição especial da Revista Interesse 
Nacional sobre bioeconomia foi uma 
parceria entre o Instituto Escolhas e o 
Irice. Na publicação, especialistas de 
diversas áreas expõem suas opiniões, 
argumentos e ações necessárias 
para colocar em prática uma agenda 
executiva, empresarial e de política 
pública para a bioeconomia. 

InstitutoEscolhas

InstitutoEscolhas_oficial

InstitutoEscolhas

company/InstitutoEscolhas

_escolhas

Com 18 edições no ano, os podcasts 
“Escolhas no Ar” são um espaço para 
conversar sobre temas atuais, com 
análises e opiniões qualificadas trazendo 
dados e evidências para o debate.
Ouça todos aqui: LINK  

https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/07/Revista-Interesse-Nacional_BIOECONOMIA_Irice-e-Escolhas_agosto2020.pdf
https://www.brasildedireitos.org.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCC2jl4u9uMl2Un3FI3WVVRPTHC0cD4Wh
https://www.youtube.com/watch?v=PgPnc4uwezY&list=PLCC2jl4u9uMnL6nFI8ikHoOMOBonhEIUB&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCC2jl4u9uMnL6nFI8ikHoOMOBonhEIUB
https://www.youtube.com/watch?v=XUizr3mC2co
https://open.spotify.com/show/72tB2e7wjv98wfq2CKrTYi
https://open.spotify.com/show/72tB2e7wjv98wfq2CKrTYi
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Com valor de R$ 3,6 milhões, o Instituto Escolhas bateu o recorde de 
investimento em 2020, fomentando transformação nos seus diversos campos de 
atuação.

O número de projetos também foi o maior até agora, somando 19 no total. Para 
dar conta disso tudo, também se fez um trabalho da porta para dentro, com a 
implantação de nova estrutura organizacional, instituindo as áreas de Projetos e 
Produtos (com gestão vertical dos projetos) e de Processos Institucionais (com 
união entre Gestão Institucional e área Financeira). 

O resultado da reestruturação possibilitou maior eficiência e qualidade na 
gestão dos projetos, profissionalização de processos internos, sistematização 
do monitoramento de impacto e implantação de políticas como Código de Ética, 
Política de Diversidade e Política de Denúncia.PR
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Confira nosso documento de 
Demonstrações Contábeis 2020R

el
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https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/Instituto-Escolhas-Demonstra%C3%A7%C3%B5es-Cont%C3%A1beis-Auditadas-2020.pdf 
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/Instituto-Escolhas-Demonstra%C3%A7%C3%B5es-Cont%C3%A1beis-Auditadas-2020.pdf

